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Циљ предмета
Своју најмлађу политику ЕУ развија тек у покушају да пронађе одговор на питање потребе ширења на државе
Централне и Источне Европе. Управо због тога је политика проширења једна од најинтересантнијих материја за
изучавање, јер је у непрестаној еволуцији и унапређењу од периода свог настанка до данашњих дана – она развија нове
моделе међувладиног деловања, али и комунитарних активности. Посебан акценат се ставља на придруживање трећих
држава ЕУ, као саставни део ове политике, имајући у виду значај који овај сегмент има на савремени развој не само у
Србији, већ и у региону западног Балкана.
Исход предмета
Изучавање овог предмета треба да пружи студентима не само могућност да се упознају са теоријом и праксом једне од
најуспешнијих политика ЕУ, која се директно односи на нашу земљу, већ и академски стекну довољно знања како би
критички приступили посматрању промена у једном од сегмената деловања ЕУ. Циљ овог предмета је и упознавање и
разумевање процеса креирања политике, посебно стицање вештина за сналажење у деловању сегмената бирократије ЕУ
и државе која се приближава ЕУ, и тиме способности за рад са њима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам политике проширења ЕУ; Организациони елементи политике проширења ЕУ; Услови за чланство ЕУ; Таласи
проширења Уније – проширење без политике; Таласи проширења Уније – дефинисање политике проширења; Од
економске помоћи, преко придруживања ка чланству; Проширење в. продубљење; Врсте прируживања ЕУ;
Инструменти и процедура за успостављање придруживања; Процес стабилизације и придруживања; Придруживање и
интеграција као реформа друштва и државе; Од придруживања ка чланству; Будућност политике проширења ЕУ
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
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Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
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Остали часови
Други облици наставе:

Студијски
истраживачки рад:

Методе извођења наставе
У извођењу наставе ће бити коришћен модел комбинације предавања и вежби, укључујући интерактивни приступ раду.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
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